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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Rekordní Hervis 1/2Maraton Praha plný zajímavostí 

Přes 50tis. litrů tekutin, 167tis. kelímků, 58tis. špendlíků. Nejen to je potřeba k  organizaci 

největšího běžeckého závodu v České republice, který se již tuto sobotu může stát místem 

vzniku nového světového rekordu v půlmaratonu. 

Nejdůležitější informace  

 ÚTOK NA SVĚTOVÝ REKORD! Zersenay Tadese, držitel světového rekordu 

v půlmaratonu (Lisabon 2010, čas 58:23), se pokusí překonat svůj rekord právě na 

Hervis 1/2Maratonu Praha! 

 15. ročník Hervis 1/2Maratonu Praha 

 Nejrychlejší půlmaraton roku 2012, díky skvělému času etiopského běžce Atsedu 

Tsegaye (58:47) 

 Závod oceněný nejvyšší známkou kvality IAAF Gold Road Race Label  

 Největší závod v České republice 

 Tři další elitní atleti s časem pod jednu hodinu - Pius Maiyo Kirop (59:25, Berlín 2012), 

Philemon Kimeli Limo (59:30, Praha 2011) a Daniel Kipchumba Chebii (59:49, České 

Budějovice 2012). 

 6 žen s fantastickým časem pod 1:10:00 – Worknesh Degefa (1:07:49), Gladys 

Cherono (1:08:18), Agnes Mutune (1:09:04), Tadelech Bakele (1:09:31), Isabella 

Ochichi (1:08:38), Waganesh Mekasha (1:08:48) 

 Čestnými hosty jsou Paco Borao, prezident AIMS, a Sean Wallace-Jones, který je 

zodpovědný za udělování známek kvality IAAF Road Race Labels 

 Závod odstartuje Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy 

 Na start Hervis 1/2Maratonu Praha se postaví světoznámý fotbalista Pavel Nedvěd 

(držitel Zlatého míče z roku 2003), Dalibor Gondík (herec, moderátor), Kateřina 

Jaques (bývalá politička), Edvard Kožušník (europoslanec), Chinaski (hudební 

skupina), Michal Rezek (klavírní virtuoz) a další. 

Zajímavá čísla: 

 Kapacita 12 500 startovních čísel byla vyprodána již 8. února, tj. 2 měsíce před 

závodem 

 24 % účastníků se půlmaratonu zúčastní poprvé 

 71 % běžců jsou muži, 29 % tvoří ženy 

 Poměr běžců z Česka je 75 % proti 25 % běžců ze zahraničí 



 

 TOP 5 cizích zemí je SVK, GBR, GER, ITA, USA 

 Ve startovním poli se objeví celkem 82 národností 

 58 závodníků má v den závodu narozeniny 

 

Profese a firmy: 

 TOP 3 profese jsou manažeři, administrativní pracovníci a studenti 

 TOP 11 firem, které se účastní firemních běhů: 

o ČSOB – 136 účastníků 

o BSC Social Club, o.s. – 80 účastníků 

o Kaufland – 64 účastníků 

o Kraft Foods – 52 účastníků 

o KPMG Česká republika, s.r.o. – 40 účastníků 

o Armáda spásy – 36 účastníků 

o AEGON – 36 účastníků 

o W.A.G. payment solutions, a.s. – 32 účastníků 

o SAP ČR, spol. s r. o. – 32 účastníků 

o Ipsos – 32 účastníků 

o AMER SPORTS Czech Republic s.r.o. – 32 účastníků 

Zajímavosti ze startovního pole: 

 Nejstarším mužem je 80letý Oivind Grenness z Norska 

 Nejstarší ženě je 70 let - Jarmila Hesounová z ČR 

 Při závodě bude pomáhat 908 dobrovolníků 

 Během závodu se použije: 

o 58 826 špendlíků 

o 167 644 kelímků 

o 37 323 houbiček 

o 18 200 termoizolačních fólií 

 Vypije se: 

o 29 119 litrů vody 

o 16 254 litrů iontového nápoje 

o 2 100 litrů horkého čaje 

 Sní se: 

o 2  754 kg banánů 

o 1  924 kg pomerančů 

o 1  050 baget 

Rekordy: 



 

 Traťový rekord – muži. 0:58:47 

 Držitel rekordu:  Atsedu Tsegay, Etiopie 

 Rekord z roku:  2012 

 

 Světový rekord – muži: 0:58:23 

 Držitel rekordu:  Zersenay Tadese, Eritrea 

 Rekord z roku:  2010 

 

 Traťový rekord – ženy: 1:07:03 

 Držitelka rekordu:  Joyce Chepkirui, Keňa 

 Rekord z roku:  2012 

 

 Světový rekord – ženy: 1:05:50 

 Držitelka rekordu:  Mary Jepkosgei Keitany, Keňa 

 Rekord z roku:  2011 

 

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 
 
Prague International Marathon spol. s r.o. / tempo team prague s.r.o. 

Veronika Honsová 
PR & marketing manager 
 
Záhořanského 3, 120 00 Prague 2 
tel: +420 777 486 801 
email: honsova@pim.cz 
 
 
 

Poznámky pro editory:  
 
RunCzech běžecká liga 

RunCzech běžecká liga spojuje prestižní pražské běžecké závody organizované pod hlavičkou Prague 
International Marathon a běžecké závody ve vybraných regionech České republiky pořádané společností tempo 
team prague, známé jako závody RunCzech. Vznikl tak běžecký seriál organizující závody napříč Českou 
republikou, při kterých mohou všichni spojit vášeň pro běhání s cestovatelskými zážitky. 

V roce 2012 se zúčastnilo RunCzech běžecké ligy 64 043 závodníků z celého světa. Pro účastníky soutěžních 
běhů, kterých bylo v roce 2012 celkem 34 346, byl vytvořen prestižní běžecký žebříček, umožňující poměřit své 
výsledky s ostatními běžci v kategoriích podle pohlaví, věku a především unikátní rozdělení podle profesí.  

RunCzech běžeckou ligu 2013 tvoří tyto závody:  

 Hervis 1/2Maraton Praha (6. dubna) 
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 Volkswagen Maraton Praha (12. května) 

 Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary (25. května) – novinka 2013 

 Mattoni 1/2Maraton České Budějovice (8. června) 

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc (22. června) 

 Grand Prix Praha (7. září) 

 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem (15. září) 

 a hostující Medzinárodný maratón mieru Košice (6. října) 

V roce 2014 přibyde osmý závod a RunCzech běžecká liga tak bude, s očekávanou kapacitou 81 000 závodníků, 
kompletní. 

Pořadatelé RunCzech běžecké ligy získali pět ocenění IAAF Road Race Label, potvrzující jejich organizátorskou 
kvalitu:  

 IAAF Road Race Gold Label pro Hervis 1/2Maraton Praha 

 IAAF Road Race Gold Label pro Volkswagen Maraton Praha 

 IAAF Road Race Silver Label pro Běh na 10 km v rámci Grand Prix Praha 

 IAAF Road Race Silver Label pro 1/2Maraton Olomouc - novinka 2013 

 IAAF Road Race Silver Label pro 1/2Maraton Ústí nad Labem - novinka 2013 
 

 
Prague International Marathon, spol. s r.o.  

Společnost Prague International Marathon, spol. s r.o. („PIM“) založil v roce 1995 Carlo Capalbo, prezident 
společnosti, s cílem zorganizovat v ulicích Prahy velký mezinárodní maraton. Na start prvního závodu se 
postavilo 958 běžců. Od té doby se aktivity PIM rozrostly a rozvinuly do celé série běžeckých akcí známých jako 
RunCzech běžecká liga.  

Volkswagen Maraton Praha patří mezi top 10 maratonů světa odehrávající se v jedné z nejkrásnějších lokalit. 
V roce 2012 se ho zúčastnilo 9 057 závodníků z celého světa. PIM je rovněž od roku 1999 pořadatelem 
pražského půlmaratonu a závodů na kratší tratě Grand Prix Praha. Hervis 1/2Maraton Praha se stal 
nejrychlejším půlmaratonem roku 2012! Etiopan Atsedu Tsegay ho zaběhl v rekordním čase 58:47. 

Závody organizované PIM jsou sponzorovány jedněmi z nejvýznamnějších firem v České republice, 
společnostmi Volkswagen, adidas, Hervis a Mattoni. Celková organizace a atmosféra závodů přilákala do České 
republiky řadu předních světových atletů zvučných jmen (Haile Gebrselassie, Stefano Baldini, Paul Tergat, 
Moses Tanui, Antonio Pinto či Patrick Mackau) a tisíce návštěvníků.  

Další aktivitou PIM je organizace Juniorského maratonu pro studenty středních škol. Štafetový závod na 
maratonské trati pro 10 členná družstva nejdříve zaběhnou regionální kola a jejich vítězové se zúčastní finále  
v rámci Volkswagen Maratonu Praha v neděli 12. května 2013. 

 
tempo team prague s.r.o. 

Společnost tempo team se věnuje rozvoji maratonských závodů a dalších běžeckých akcí v Evropě. Byla 
založena v roce 2000 skupinou odborníků a sportovních nadšenců.  Výraz "tempo" je zkratka organizace 
"The European Marathon Promotion Organization“. 

Aktivity společnosti tempo team zahrnují vytváření konceptů, budování značky, marketing a samotnou 
organizaci sportovních akcí. Od jejího založení se společnost tempo team stala nedílnou součástí organizace 
pražského maratonu a také rozvoje RunCzech běžecké ligy.  

tempo team je hlavní organizátor závodů v regionech pod hlavičkou RunCzech běžecké ligy a to 1/2Maratonu 
České Budějovice, 1/2Maratonu Olomouc, 1/2Maratonu Ústí nad Labem a nově také 1/2Maratonu Karlovy 
Vary. 

 

 



 

 


